
Elaboració i gestió de
projectes europeus
Barcelona 
20 i 27 de setembre i 4 i 13 d’octubre de 2021

Objectius
Curs avançat  aprofundir  en les fases  

d’un projecte europeu, centrant-se en el disseny,   
seguiment, l’avaluació i el tancament d    

taller pràctic on s aplicaran 
els aprenentatges 
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NEXT GENERATION EU
• Presentació dels diferents mecanismes i fons que l’integren. 
• Anàlisis del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
• El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència impulsat pel govern 
d’Espanya. 
• Convocatòries obertes; rol i projectes del Next Generation Catalonia. 
• Exemples de projectes “elegibles”; aspectes pràctics per definir projectes 
que puguin optar amb èxit a ser finançats; estratègies impulsades per 
governs locals per participar en el NGEU. 
• Com accedir als fons?

MARC FINANCER PLURIANUAL 2021-2027
• Els principals instruments financers d’interès per les administracions 
locals (FSE+, FEDER).
• Altres instruments (Horizon Europe, Urbact, Urban Innovation Action, 
Interreg, Life, Creative Europe, Fons de salut, etc.). 
• Com accedir a aquests fons? 
• Elegibilitat, recursos necessaris, convocatòries obertes.

FASES PER PLANTEJAR I IMPLEMENTAR UN PROJECTE 
(TRANSNACIONAL) AMB ÈXIT
• Centrant-se en el disseny, de la idea a un projecte/proposta viable, anàlisis 
de termes de referencies, recerca de socis- formes de partenariat
• Actors i rols principals; la redacció i presentació del projecte
• Pla de comunicació
• Pressupost
• Criteris i mecanismes d’avaluació i selecció en diferents fons
• Project-cycle-management (PCM), la gestió d’un projecte europeu
• El seguiment, el monitoreig, l’avaluació i el tancament de un projecte.

TALLER PRÀCTIC
• Preparació d’un projecte / proposta transnacional finançat per la UE en 
base a uns Terms of References (reals o ficticis)



Lloc de realització
UPF-BSM. Universitat Pompeu Fabra. Balmes, 134. Barcelona
Si no fos possible dur a terme el curs de manera presencial, aquest se 
celebrarà de manera virtual per mitjà de la plataforma Zoom.

Durada 
20 hores

Horari
de 9.00 a 14.30 h

Destinataris
Personal tècnic de l’Administració local que coordini i/o participi en 
projectes finançats amb fons europeus (àrees de relacions internacionals, 
promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, cooperació, 
etc.) així com secretaris i interventors, i en general, qualsevol tècnic 
municipal que vulgui ampliar coneixement en matèria de captació de 
recursos financers.

Docents 
Agustí Fernández de Losada. Llicenciat en Dret i màster en Estudis 
Europeus per la Universitat Autònoma de Barcelona, i diplomat en Gestió 
Pública per ESADE. Consultor sènior especialitzat en governança urbana i 
territorial, polítiques públiques urbanes, agendes globals, fons europeus i 
cooperació internacional; investigador sènior i director del Programa Ciutats 
Globals de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs); i professor 
associat del Grau de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat 
Ramon Llull; i de l’IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) on 
imparteix el curs sobre relacions internacionals de les ciutats globals. És 
també expert en governança territorial del Programa EUROsociAL + de la 
Comissió Europea, urban adviser de Cities Alliance, soci fundador de Phare, 
Territorios Globales i vicepresident de la Fundació Interarts.
Alexander Heichlinger. Llicenciat  
d’empreses per la Leopold-Franzens Universität Innsbruc

embre ènior d a  

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin la 
participació a un 80% de les hores lectives del curs i l’assoliment dels 
coneixements bàsics del curs per mitjà de la participació activa, i la 
realització i superació dels exercicis i tasques que indiqui el docent.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 13 de setembre de 2021. La inscripció 
és gratuïta i el nombre de places és limitat.
Per a la selecció de les inscripcions es tindrà en compte la cobertura 
territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre d’ajuntaments 
possible) i l’ordre de recepció de les sol·licituds. 
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu 
al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya


